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االداء المتميز
واتخاذ القرارات االبداعية تحت الضغوط ®

مقدمة :
ــداع تحــت  ــرارات واإلب ــز فــي األداء واتخــاذ الق ــي التمي يهــدف هــذا البرنامــج التدريب
ــذ  ــق وتنفي ــة لتطبي ــة الالزم ــارات المتقدم ــاركين بالمه ــاب  المش ــى إكس ــوط  إل الضغ
ــة و وضــع  ــوط هائل ــي األداء تحــت ضغ ــز ف ــوق  والتمي ــة  لتتف ــتراتيجيات الفعال االس
مقاييــس للتميــز فــي تحقيــق األهــداف وتخطــي العقبــات والســيطرة علــى هــذه  
ــة. بحيــث  ــرارات الســلوكية والتحليلي الضغــوط وتجنــب األخطــاء الشــائعة واتخــاذ الق
يتمكــن المشــاركون مــن اتخــاذ القــرارات الجيــدة تحــت الضغــوط و اســتخدام مبــادئ 
االبتــكار فــي التصميــم النتــاج بدائــل أفضــل وكســب مبــادئ اإللتــزام الحقيقــي للتنفيــذ 

ــة. ــرارات الّصائب ــاذ الق ــادة األداء و اتّخ ــل إدارة وقي ــي مرااح ــال ف الفع

أهداف البرنامج :

تنميــة الوعــي لــدى المشــاركين بالتحديــات التــي تواجههــم فــي عصــر الضغــوط،  	

وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة للتعامــل معهــا داخــل بيئــة العمــل علــى نحــو فعــال.

تحديد ضغوط العمل وتأثيرها على أداء الفرد والمنظمة. 	

تطبيق اآلليات واألساليب العلمية والعملية الحديثة لإلدارة الفعالة للوقت. 	

التعرف على القواعد الذهبية للتفويض الفعال. 	

اإلدارة الفعالة لالجتماعات كتطبيق عملي إلدارة الوقت وضغوط العمل. 	

المحتويات البرنامج:

الوحدة   األولى :

 التميز في األداء االداري

المتغيرات العالمية الجديدة 	

التميز اإلداري في مواجهة التحديات العالمية 	

االداء التنافسي و تحقيق النتائج  	

القوي الخمسة لكسر قواعد المستحيل ) دروس من  	

التجربة الماليزية ( 

القدرات الشاملة للفريق و انجاز االهداف بتوازن   	

االداء المتوازن حكوميا و اقتصادية كيف يتحقق  	

 BSC

مهارات تشكيل وتطبيق فرق العمل  	

امور تسبب خلل في االداء .... فاحذر منها  	

هذا ما يبحث عنه فريقك .... 11 نقطة 	

الوحدة   الثانية :

اتخاذ القرارات بشكل نموذجي

القرارات المغيرة لألحداث  	

	   HALT خطوات اتخاذ القرار و فق نموذك

كيف تأخذ القرارات المتأخرة  	

صناعة القرار و اتخاذه  	

D.M.W.P انت و القرار  	

	 Adjunctive decisions

	  GRAY نماذج دراسة المشكالت في

MANAGEMENT

الوحدة   الثالثة :
 اتخاذ القرارات  تحت الضغوط

تطبيق القرار مرحليا ... خطوات محددة ومجربة  	
كيف تعرف نفسك .... هل انت متخذ قرار فعال ! 	
القرارات االدارية و الماليه تحت االزمات  	
ضغوط القرار ) الوقت – التكلفة – الظروف –  	

الدعم (
Resolution management و وطرح الحلول  	
القرارات الصعبة للمرئوسين ... كيف تنفذها  	
مراحل اتخاذ القرار األزم ) الدراسة – البديل  	

-التهيئة –القياس و التنفيذ(
تذكر االزمات ال تصنع االنهيار ... لكن القرارات  	

قد تفعل !

الوحدة   الرابعة : 
الجدارات الشخصية لمتخذ القرار

	  Critical  الملكات الشخصية لمتخذ القرار األزم
 decisions

هكذا يمكنك دعم قراراتك  	
كيف تتعامل شخصيا مع الضغوط ) خرائط  	

الضغوط ( 
	  Don’t boil the ocean
البناء النفسي السليم لمتخذ القرار هكذا يفعل  	

الناجحون – حرفيا 
	  NLP البرامجة العقلية التخاذ القرارت
المشاكل لن تختفي فتعلم ادارتها  	
ال تعود في قراراك ابدا ... اسطورة ان و قت  	

دراستها علميا و نفسيا 
 تحمل رد فعل القرار 	
تكلفة القرار و تكلفة عدم اخذ القرار " متي ال تأخذ  	

القرار الصحيح "

الوحدة   الخامسة :

 القرارات و االبداع تحت الضغوط

القرارت خارج الصندوق هل لها منهج علمي !  	
 MELOS نموذج

مهارة حل المشكالت ابداعيا  	
مهارة اكتشاف القوي المؤثرة  	
قواعد دي بونو لالبداع تحت الضغوط  	
	  Aeronautical mind of تعزيز االبداع

thinking

الوحدة   السادسة :

 تفويض السلطة وإدارة الوقت

مفهوم التفويض 	
مبادئ التفويض 	
نصائح لتحسين عملية التفويض 	
مزايا التفويض 	
رد فعل المرؤوسين تجاه التفويض 	
احذر عند تفويضك للسلطة 	
من أجل تفويض فعال 	
مختبر تفويض األعمال واستثمار الوقت 	
استقصاء مهارات التفويض الفعال 	

الوحدة   السابعة :

 إدارة وقت االجتماعات واتخاذ القرار تحت 
الضغوط

طرق توفير وقت االجتماع 	
كيف تحصل على مزيد من الوقت 	
اتخاذ القرار تحت الضغوط 	
مختبر اإلدارة الذاتية المفتاح إلدارة وقتك 	
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االداء المتميز واتخاذ القرارات االبداعية تحت الضغوط ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 4500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


